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1. APRESENTAÇÃO 

A empresa HIDROSCIENCE CONSULTORIA E RESTAURAÇÃO AMBIENTAL EIRELI, 

com sede à Rua Joaquim Nabuco nº 115/304, Bairro Cidade Baixa, CEP 90050-340 em 

Porto Alegre – RS, vem por meio deste, apresentar o 2º RELATÓRIO PARCIAL DE 

CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE BENTÔNICA NAS LAGOAS DE PIRATININGA E 

ITAIPU E DO CANAL DE CAMBOATÁ referente ao contrato SEXEC n° 07/2018, cujo 

objeto é a execução dos “Estudos para Análise da Condição Ambiental do Sistema 

Lagunar Piratininga- Itaipu e Proposição das Ações necessárias à melhoria da sua 

dinâmica ambiental e hídrica, bem como a redução do aporte de nutrientes às lagoas, 

visando aos usos múltiplos”. 

2. ESCOPO DO SERVIÇO 

Os serviços contratados para análise da condição ambiental do sistema 

Perilagunar Piratininga-Itaipu compreendem o monitoramento da qualidade da água 

das lagoas, monitoramento da qualidade do sedimento, aplicação dos dados 

meteorológicos e oceanográficos, levantamento de dados hidrológicos, caracterização 

das comunidades planctônicas, bentônicas e de macrófitas aquáticas, inventário da 

ictiofauna e carcinofauna, inventário da herpetofauna, avaliação do estado trófico do 

sistema e estudo de balanço de massas.  

Para avaliação e proposição de ações de recuperação ambiental, serão realizadas 

modelagens matemáticas integrando dados biológicos e físicos obtidos ao longo dos 

monitoramentos para simular cenários de qualidade da água, considerando aspectos 

hidrodinâmicos e morfodinâmicos costeiros. Estas modelagens servirão para avaliar os 

processos de renovação hidráulica das lagoas em função de sua interação com o 

oceano e recebimento de cargas da bacia. Desta forma será possível avaliar a 

capacidade de depuração do sistema no cenário atual e em cenários futuros 

considerando a implementação de ações de recuperação ambiental.  

3. CONTEXTUALIZAÇÃO DO SISTEMA LAGUNAR PIRATININGA-ITAIPU 

A região oceânica de Niterói vem sofrendo um intenso processo de urbanização 

desde a década de 1940, quando foi determinada pelo poder público e pelo setor 
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privado como área de expansão urbana de Niterói (SALANDÍA, 2001). Este intenso 

processo de urbanização ao longo dos anos promoveu incremento das densidades 

populacionais na região e maior demanda para construção de residências. Esse 

processo é caracterizado principalmente pela ocupação de favelas e loteamentos nas 

margens das lagunas, por condições precárias de infraestrutura sanitária (Figura 1), 

despejos de esgotos sanitário in natura, desmatamento das matas ciliares e erosão das 

encostas. Estas ações ocasionaram mudanças negativas para conservação do 

patrimônio paisagístico da região, pondo em risco a manutenção e conservação da 

biodiversidade local.  

  

Figura 1 – Afluentes constituintes do sistema lagunar Piratininga-Itaipu. Nas imagens é 
possível observar as condições precárias de qualidade da água do sistema decorrentes do 

lançamento de esgotos in natura nos principais contribuintes da bacia (Foto tirada durante 
visita técnica realizada pela Hydroscience em 25/05/2018). 

 

Essa região apresenta uma paisagem fortemente marcada pela presença das 

lagoas de Piratininga e Itaipu, constituindo o sistema Lagunar de Piratininga-Itaipu 

(Figura 2), as quais vêm sofrendo crescente processo de alteração de suas 

características morfométricas e biológicas em função das atividades antrópicas 

executadas na região de entorno (FONTENELLE e CÔRREA, 2014). Esse processo de 

degradação se intensificou a partir de 1946 com a abertura do Canal do Camboatá, um 

canal de ligação entre a Lagoa de Piratininga e a de Itaipu que possui cerca de 2,15 km 
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de extensão, largura média de 9,5 m e profundidade média de 0,4 m (SEMADS, 2001). 

A obra, executada pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento, foi feita com 

o intuito de conter enchentes na região, evitar alagamento das áreas adjacentes às 

lagoas, e assim, conter epidemias causadas por doenças transmitidas por mosquitos. 

Entretanto, isso causou rebaixamento do nível da água em Piratininga ocasionando 

transformações nas condições hidráulicas e ambientais do sistema. 

 

Figura 2 – Localização das lagoas de Piratininga e Itaipu. Na imagem é possível observar 
elevado adensamento populacional no entorno das lagoas. Fonte: Google Earth.  

 

A existência do Canal de Camboatá possibilitou a partir de 1970, a construção de 

grandes loteamentos na região, tais como, Camboinhas, Cafubá e Maravista, e 

posteriormente, a ampliação das terras situadas no entorno das lagoas (RODRIGUES, 

2004), visto que, com a abertura do canal houve a redução no nível da água da lagoa. 

O surgimento de novas áreas secas nesse entorno estimulou a ocupação urbana 

irregular das margens, agravando ainda mais os problemas ambientais (CARNEIRO et 

al., 1993). Além disso, esse processo acelerado de ocupação também foi decorrente da 

inauguração da Ponte Rio – Niterói (1974), que resultou em grandes investimentos do 

setor imobiliário (MIZUBUTI, 1986).  Como resultado, a área urbana avançou 10,35 km 
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entre 1976 e 2011, com um crescimento de 111,7%, e com aumento de 600% no 

número de domicílios, chegando a cerca de 22.000 unidades habitacionais 

(FONTENELLE e CORRÊA, 2012).  

Em decorrência destes fatores, o sistema lagunar Itaipu-Piratininga sofreu e vem 

sofrendo os impactos de uma ocupação desordenada, que gerou o lançamento de 

esgotos sanitários in natura, carreamento de lixo e sedimentos para o corpo hídrico, 

ocasionando perdas totais de 879.000 m no espelho d’água de ambas as lagoas 

(FONTENELLE et al., 2014) e, consequentemente, mudanças na qualidade hídrica 

(Figura 3). Além disso, a região marginal sofreu com aterros e construções, perdendo 

cobertura original de restinga.  

 
Figura 3 – Alteração da qualidade hídrica do sistema lagunar de Piratininga-Itaipu em 

decorrência dos impactos da ocupação desordenada. Foto tirada durante visita técnica 
realizada pela Hydroscience em 25/05/2018. 

 

Diante desse contexto, a execução dos estudos de análise da condição ambiental 

do sistema Lagunar Piratininga-Itaipu tem o intuito de propor ações necessárias à 

melhoria da sua condição ambiental e melhor aproveitamento dos usos múltiplos 

desses recursos hídricos, considerando o cenário atual de aporte de cargas na bacia e 

cenário futuro de redução desses impactos esperado em função das ações do Projeto 

SE LIGA que vem sendo conduzidas e melhoramentos da rede de coleta sanitária.  
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4. COMUNIDADE BENTÔNICA 

Macroinvertebrados aquáticos são aqueles invertebrados cujo tamanho no final 

do estado larvar ou na fase imaginal é raramente inferior a um milímetro (MARGALEF, 

1983; TACHET et al., 1987). Para a Agência de Proteção Ambiental dos EUA, 

entretanto, eles são aqueles invertebrados aquáticos retidos em redes de malha 0,595 

mm (MUGNAI et al., 2010). Como muitos indivíduos em instares iniciais são ainda 

menores, a grande maioria dos estudos é padronizada com a utilização de redes de 

coleta com malhas de 0,25 a 0,5 mm. Os macroinvertebrados que fazem parte dos 

bentos, por sua vez, são classificados com base no habitat ocupado, e recebem a 

denominação de “bentônicos” por estarem associados ao fundo do sedimento e aos 

substratos adjacentes (MUGNAI et al., 2010). 

A comunidade de macroinvertebrados bentônicos é muito importante para o fluxo 

de energia e ciclagem de nutrientes dos ambientes aquáticos, pois participa do 

processo de decomposição da matéria orgânica acumulada, é um componente chave 

na cadeia trófica dos ecossistemas e auxilia na liberação de nutrientes do sedimento 

para coluna d’água através do biorrevolvimento (ESTEVES, 1998). Essa comunidade 

tem ampla distribuição geográfica, possui uma forte interação com as condições do 

ecossistema e é sensível a variações ambientais (MORETI & CALLISTO, 2005). Em vista 

disso, esses organismos têm grande importância como bioindicadores no 

monitoramento biológico dos ambientes aquáticos continentais (MUGNAI et al., 2010; 

TUNDISI & MATSUMURA-TUNDISI, 2008). 

Essa sensibilidade ambiental se dá na medida em que a estrutura e diversidade da 

comunidade de macroinvertebrados são alteradas por matéria orgânica dissolvida, 

nitrogênio e fósforo em excesso, assim como substâncias tóxicas, resultantes de 

poluição e consequente eutrofização (TUNDISI & MATSUMURA-TUNDISI, 2008). Em 

ambientes lóticos, segundo Rosenberg & Resh (1993), os macroinvertebrados são os 

melhores bioindicadores de qualidade de água principalmente devido às suas 

características sésseis, ao seu ciclo de vida relativamente longo e aos métodos de 

coleta de baixo custo e fácil execução. Outra vantagem na utilização desses 

organismos como bioindicadores é que a comunidade pode refletir distúrbios já 
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passados, enquanto que em uma análise pontual de água se avalia a condição 

ambiental apenas do momento da coleta. 

5. MATERIAL E MÉTODOS  

 A seguir é apresentada a metodologia referente a execução da 2ª campanha 

trimestral de caracterização da comunidade bentônica nas lagoas de Piratininga e 

Itaipu. 

5.1 Área de Estudo 

A execução dos estudos de caracterização da qualidade da água do sistema 

lagunar Piratininga-Itaipu foi realizado na lagoa de Piratininga (LAT 7461075.43 m S 

LONG 697513.31 m E) e lagoa de Itaipu (LAT 7459505.41 m S LONG 700808.19 m E). 

Atualmente a lagoa de Piratininga compreende uma área de 2,87 km² e tem 

profundidade média de 0,6 m atingindo em poucos trechos uma profundidade de 1,5 

m. Sua ligação com o Oceano Atlântico é feita através do canal de Tibau (CUNHA, 

1996; LAVENÉRE-WANDERLEY, 1999; KUCHLER et al., 2005). A lagoa de Itaipu possui 

uma área de cerca de 1 km² e sua profundidade média é inferior a um metro, além 

disso, apresenta uma alagadiço de 2 km² (Figura 4).   

 
Figura 4 – Lagoas de Piratininga e Itaipu e Canal de Camboatá. Sistema lagunar Piratininga-

Niterói – Niterói/rio de Janeiro.   
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5.2.  Amostragem dos dados 

Para este estudo foi realizada a amostragem de macroinvertebrados bentônicos 

em 12 pontos amostrais (Quadro 1 e Figura 5), sendo seis pontos localizados na lagoa 

de Piratininga e seis pontos na lagoa de Itaipu. As amostragens obtidas com auxílio de 

uma draga Eckman-Birge inox. Em cada ponto de coleta, as amostragens foram 

realizadas em tréplica, totalizando 36 amostras, dragando-se o sedimento de fundo 

sem o distúrbio da superfície do mesmo, e lavando-o em campo com auxílio de 

peneira de bentos de malha 250 µm e 30 cm de diâmetro. Todo material coletado foi 

acondicionado em sacos plásticos etiquetados com formol 4% e levado a laboratório. 

Quadro 1 - Estações para monitoramento da comunidade bentônica na lagoa de Piratininga 
(P), canal de Camboatá (CC) e lagoa de Itaipu (I). Coordenadas georreferenciadas pelo 

Sistema Universal Transverso de Mercartor (UTM). 

PONTOS LATITUDE LONGITUDE 

P1 7460763.80 m S 698149.29 m E 

P2 7461327.62 m S 697877.35 m E 

P3 7461350.40 m S 696641.64 m E 

P4 7460866.10 m S 695561.79 m E 

P5 7460603.79 m S 696901.45 m E 

P6 7460957.69 m S 697338.91 m E 

I1 7459084.77 m S 700546.80 m E 

I2 7459172.08 m S 700947.20 m E 

I3 7459643.58 m S 701151.16 m E 

I4 7459798.53 m S 700555.06 m E 

I5 7459482.07 m S 700364.57 m E 

I6 7459441.25 m S 700771.64 m E 
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Figura 5 – Pontos de monitoramento da qualidade da qualidade da água no sistema Lagunar Piratininga-Itaipu – Niterói/Rio de Janeiro. 
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4.3.  Análise de dados 

Em laboratório o material foi lavado com água corrente sob peneiras de malha 250 

µm, e posteriormente triado com auxílio de pinças e placas de petri em 

estereomicroscópio. Todos os animais encontrados na triagem foram identificados e 

guardados em frascos de vidro (20 ml) em álcool 70%. Após a identificação, as 

amostras foram tombadas na coleção zoológica úmida da Universidade Federal de 

Santa Catarina. 

Os macroinvertebrados bentônicos foram identificados com auxílio de chaves de 

identificação de Amaral & Nonato (1996), Amaral (2006), Lana (1986) e León-González 

(2009), assim como foi obtido auxílio de profissionais especializados na área quando 

necessário. 

Para análise dos dados obtidos na campanha, foi construída uma matriz com a 

identificação dos táxons e suas respectivas abundâncias para cada réplica coletada, e a 

partir da mesma, foram calculados índices de riqueza, diversidade de Shannon [H’= Σ 

pi.Ln(pi)] e equitabilidade com a soma das réplicas para cada ponto amostral, com 

auxílio do programa estatístico PAST 2.16 (HAMMER et al., 2001). 

Com intuito de se estimar a diversidade gama (γ) do sistema perilagunar, foi 

plotada a curva de rarefação de espécies utilizando-se o método Mao Tau, com auxílio 

do programa EstimateS Win 8.20 (COLWELL, 2006). Também chamada de “curva do 

coletor“, ela representa a riqueza de táxons encontrada ao longo das amostragens, e a 

tendência que teria essa riqueza de táxons a ser encontrada com a continuação das 

amostragens. A partir daí, a diversidade beta (ß) foi calculada como a razão entre a 

diversidade gama (regional) e a média das diversidades alfa (local). 

A fim de se verificar a semelhança dos pontos quanto à comunidade de 

invertebrados aquáticos, assim como a similaridade entre as lagoas, foi realizada uma 

análise de agrupamento (cluster) a partir da matriz de similaridade de Bray Curtis, 

calculada através do método da média aritmética não ponderada dos dados de 

abundância, realizada com o auxílio do pacote estatístico PRIMER®. 

Com intuito de se fazer uma análise integrada entre os dados de qualidade de 

água e a abundância da presente comunidade, foi realizada uma Análise de 
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Correspondência Canônica (CCA) com a matriz de abundância de invertebrados das 

duas lagoas em função da matriz de qualidade de água. Dados das matrizes foram 

utilizados na forma modular com logx(+1), a fim de se reduzirem discrepâncias de 

valores devido às diferentes unidades utilizadas. Esta análise foi executada no 

programa R com auxílio do pacote vegan (Oksanen et al., 2018). 

6. RESULTADOS DA CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE BENTÔNICA DO 
SISTEMA LAGUNAR PIRATININGA-ITAIPU.  

Na sequência são apresentados os resultados da 2ª campanha trimestral de 

caracterização da comunidade bentônica do sistema Lagunar Piratininga-Itaipu. Para 

este relatório são apresentados os resultados obtidos no monitoramento da lagoa de 

Itaipu (06/11/2018), lagoa de Piratininga (09/11/2018). 

6.1. Comunidade Bentônica 

A segunda campanha de caracterização da comunidade bentônica resultou em um 

total de 21.915 indivíduos computados, classificados em quatro (4) filos de 

invertebrados: Annelida, Mollusca, Nematoda e Arthropoda.  

A lagoa de Piratininga apresentou um total de 20.656 invertebrados computados. 

Grande parte dessa abundância foi representada pelo gastrópode Heleobia australis, 

que totalizou 81% da abundância da lagoa. O segundo táxon mais importante em 

termos de abundância foi representado por gastrópodes da Classe Ostracoda, com 

3.516 indivíduos encontrados, perfazendo cerca de 17% da abundância. Em termos de 

riqueza, foram encontrados nove (9) táxons na lagoa. O filo mais diverso foi Annelida, 

seguido de Mollusca (Quadro 2). 

Quadro 2 - Classificação e abundância total de macroinvertebrados bentônicos encontrados 
na 2ª campanha de caracterização ambiental da lagoa de Piratininga, Niterói, RJ. Dados 

referentes a coletas realizadas no mês de novembro de 2018. 

Taxa Espécie 
Pontos de Coleta 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Filo Annelida        

Classe Polychaeta        

Família Spionidae Streblospio sp. 4 0 11 10 37 0 

Família Nereididae Laeonereis sp. 8 0 0 0 0 7 

Família Capitellidae Capitella sp. 6 0 0 0 0 14 

Família Pilargidae Sigambra sp. 107 114 24 1 49 28 

Filo Mollusca        
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Taxa Espécie 
Pontos de Coleta 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Classe Bivalvia        

Família Veneridae Anomalocardia flexuosa 0 17 0 13 5 2 

Família Veneridae Anomalocardia brasiliana 0 0 0 22 0 0 

Classe Gastropoda        

Superfamília Rissooidea Heleobia australis 2056 2922 5239 78 3479 2865 

Filo Nematoda        

Nematoda  10 0 0 0 4 8 

Filo Arthropoda        

Classe Ostracoda        

Ostracoda  1107 470 305 753 633 248 

Abundância Total  3298 3523 5579 877 4207 3172 

Riqueza  7 4 4 6 6 7 

Shannon H'  0,8 0,6 0,3 0,6 0,6 0,4 

Equitabilidade J'  0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 

 

A lagoa de Itaipu, por sua vez, apresentou um total de 1.259 macroinvertebrados 

computados. A maior parte da abundância aqui encontrada foi representada pelo 

poliqueta Streblospio sp., da família Spionidae, que totalizou 472 indivíduos, cerca de 

40% da abundância total encontrada. Outros poliquetas representativos em termos de 

abundância foram Capitella sp., com 8%, e Laeonereis sp., com 6%.O Filo Nematoda foi 

o segundo colocado em termos de abundância, representando cerca de 20% dos 

indivíduos computados. Quanto à riqueza, foram encontrados 14 táxons no ambiente 

lagunar. O filo mais diverso foi Annelida, que apresentou sete táxons diferentes, 

seguido por Mollusca e Arthropoda, ambos com três táxons computados (Quadro 3). 

Quadro 3 - Classificação e abundância total de macroinvertebrados bentônicos encontrados 
na 2ª campanha de caracterização ambiental da lagoa de Itaipu, Niterói, RJ. Dados 

referentes a coletas realizadas no mês de novembro de 2018. 

Taxa Espécie Pontos de coleta    

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Filo Annelida        

Classe Polychaeta        

Família Spionidae Streblospio sp. 35 89 83 22 191 52 

Família Nereididae Laeonereis sp. 1 15 37 18 0 0 

Família Nereididae Alitta sp. 0 1 1 0 0 0 

Família Nereididae Nereididae sp2 0 17 22 0 0 0 

Família Capitellidae Capitella sp. 74 1 0 20 11 0 

Família Capitellidae Mediomastus sp. 32 0 0 0 0 1 

Família Pilargidae Sigambra sp. 2 1 6 25 16 2 
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Filo Mollusca        

Classe Bivalvia        

Família Veneridae Anomalocardia flexuosa 7 1 0 15 11 0 

Classe Gastropoda        

Superfamília Rissooidea Heleobia australis 14 4 1 83 49 0 

Família Columbellidae Anachis sp. 1 0 0 0 0 0 

Filo Nematoda        

Nematoda  137 0 0 54 23 0 

Filo Arthropoda        

Classe Ostracoda        

Ostracoda  13 7 0 48 11 0 

Classe Malacostraca        

Decapoda Callinectes danae 0 0 0 0 1 0 

Classe Maxillopoda        

Cirripedia  0 2 0 0 0 2 

Abundância  316 138 150 285 313 57 

Riqueza  10 10 6 8 8 4 

Shannon H'  1,6 1,2 1,2 1,9 1,3 0,4 

Equitability J'  0,7 0,5 0,6 0,9 0,6 0,3 

 

Abaixo estão representados exemplares dos táxons mais abundantes encontrados 

no estudo. Os organismos são característicos de ambientes marinhos ou com 

influência marinha predominante, e a maioria deles é comum em ambientes 

eutrofizados, onde formam densas populações em sedimentos lamosos. 
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Figura 6 - Indivíduos de Heleobia australis 
 

 
Figura 7 - Nematoda. 

 
Figura 8 - Ostracoda 
 

 
Figura 9 - Streblospio sp. (Spionidae) 
 

 
Figura 10 – Laeoneris sp. (Nereididae) 
 

 
Figura 11 – Parte de Capitella (Capitellidae)  
 

A abundância de macroinvertebrados bentônicos variou bastante entre os pontos 

amostrais da lagoa de Piratininga. O ponto mais abundante desta lagoa, P3, 

apresentou 5.579 indivíduos, enquanto que o ponto P4 apresentou apenas 877. A 

maioria dos pontos apresentou abundância bastante elevada (acima de 3.000 
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indivíduos), que esteve representada principalmente pela densa população do 

gastrópode Heleobia australis. Quanto à riqueza de táxons, o padrão se mostrou 

diferente, onde os pontos P1 e P6 se mostraram os mais ricos desta lagoa com sete 

táxons cada. De modo geral, a quantidade de táxons foi baixa, sendo os menores 

valores encontrados no ponto de maior abundância (P3) e no P2, ambos com quatro 

táxons (Figura 12). 

 

Figura 12 - Abundância e riqueza de táxons da comunidade bentônica observadas em seis 
pontos amostrais na lagoa de Piratininga. Dados referentes à 2ª campanha de caracterização 

ambiental do sistema perilagunar Piratininga-Itaipu, Niterói, RJ, realizada no mês de 
novembro de 2018. 

Na lagoa de Itaipu a abundância observada foi relativamente mais baixa se 

comparada à encontrada em Piratininga, e teve uma variação menor. O maior valor foi 

encontrado no ponto I1, com 316 indivíduos, seguido do ponto I5 com 313. Já os 

valores mais baixos foram encontrados nos pontos I2, com 138 indivíduos, e I6, com 

apenas 57. Quanto à riqueza de táxons, foram encontrados valores relativamente 

maiores que nos pontos de Piratininga. A maior riqueza foi encontrada nos pontos I1 e 

I2, ambos com 10 táxons. O ponto mais pobre foi I6, que apresentou apenas quatro 

táxons, seguido do I3, com seis (Figura 13). O organismo mais abundante desta lagoa 
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foi o poliqueta Streblospio sp., comumente encontrado em sedimentos eutrofizados de 

lagoas costeiras. 

 

Figura 13 - Abundância e riqueza de táxons da comunidade bentônica observadas em seis 
pontos amostrais na lagoa de Itaipu. Dados referentes à 2ª campanha de caracterização 

ambiental do sistema perilagunar Piratininga-Itaipu, Niterói, RJ, realizada no mês de 
novembro de 2018. 

De maneira geral, a diversidade foi baixa em todas as áreas estudadas. Na lagoa de 

Piratininga ela se mostrou bastante baixa em todos os pontos amostrais. O ponto mais 

diverso foi o P1, que apresentou H’= 0,8, seguido dos P2, P4 e P5, com H’ = 0,6. Os 

dados de equitabilidade revelaram que todos os pontos amostrais de Piratininga 

apresentam comunidades desigualmente distribuídas no que diz respeito à abundância 

dos táxons (J’ < 0,4). A condição apresentada pela lagoa, de baixa riqueza de táxons e 

alta densidade de uma única espécie (H. australis), foi refletida nos baixos valores de 

diversidade de Shannon e equitabilidade de Pielou (Figura 14). 
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Figura 14 - Diversidade de Shannon (barras pretas) e Equitabilidade de Pielou (barras cinza) 

observadas em seis pontos amostrais na lagoa de Piratininga. Dados referentes à 2ª 
campanha de caracterização ambiental do sistema perilagunar Piratininga-Itaipu, Niterói, RJ, 

realizada no mês de novembro de 2018. 
 

Em relação à lagoa de Itaipu, a diversidade também se mostrou baixa, mas com 

valores relativamente maiores se comparados aos observados na lagoa de Piratininga. 

A maior diversidade foi observada no ponto I4, com H’ = 1,9, seguido pelo ponto I1 

com H’ = 1,6. Em relação à equitabilidade, os pontos apresentaram valores variando de 

alto a baixos. A comunidade mais bem distribuída foi encontrada no ponto P4, que 

apresentou J’ = 0,9. Já o ponto I6 apresentou J’ = 0,3, indicativo de comunidades 

desigualmente distribuídas em termos de abundância (Figura 15).  
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Figura 15 - Diversidade de Shannon (barras pretas) e Equitabilidade de Pielou (barras cinza) 

observadas em seis pontos amostrais na lagoa de Itaipu. Dados referentes à 2ª campanha de 
caracterização ambiental do sistema perilagunar Piratininga-Itaipu, Niterói, RJ, realizada no 

mês de novembro de 2018. 

Após a segunda (2ª) campanha, estimativas de diversidade regional cumulativa 

através do método de rarefação Mao Tau indicaram a presença de 20 táxons na área 

do complexo perilagunar, com intervalo de confiança (95%) entre 17 e 23 táxons. Para 

efeitos de cálculo da diversidade beta, considerou-se a diversidade gama (regional) 

igual a 20. Ainda, analisando-se a curva, podemos constatar que o esforço amostral se 

mostrou bastante eficiente na medida em que há uma clara tendência à estabilização 

da mesma após a totalização de 76 amostras efetuadas (Figura 16). 
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Figura 16 - Curva de rarefação (calculada através do método Mao Tau) representando a 

diversidade regional da comunidade bentônica do sistema perilagunar Piratininga-Itaipu 
após as duas primeiras campanhas de caracterização ambiental, realizadas entre agosto e 

novembro de 2018. 

A extensão das mudanças na composição das comunidades foi avaliada 

calculando-se a diversidade beta, que é uma maneira de medir o grau de diferenciação 

da comunidade em relação a um padrão de ambientes. A partir dos cálculos 

supracitados a diversidade calculada foi igual a ß = 1,25, número relativamente baixo e 

indicativo de comunidades com assembleias locais muito pouco diferenciadas. Nota-se 

que os organismos predominantes foram os mesmos nas duas lagoas, e a maioria dos 

táxons se repetiu. A lagoa de Itaipu apresentou sete táxons exclusivos, não 

encontrados na lagoa de Piratininga. Já a lagoa de Piratininga teve apenas um táxon 

exclusivo, que não foi encontrado em outros lugares do estudo. 

A partir da análise de agrupamento tipo Cluster, pode-se observar a similaridade 

das comunidades entre os pontos do sistema perilagunar na segunda campanha 

realizada. De maneira geral, observou-se a formação de dois (2) agrupamentos 

distintos, separando exatamente os pontos da lagoa de Piratininga dos pontos da lagoa 

de Itaipu (Figura 17).  

Em relação à lagoa de Piratininga, foi observada uma separação interna entre o 

ponto P4 e os demais, com pouco mais de 20% de similaridade. Os pontos mais 
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semelhantes foram P2 e P6, formando um grupo com mais de 90% de similaridade 

entre suas comunidades, seguido pelo P5, que apresentou similaridade de mais de 

80% a este grupo. Os pontos P1 e P3 também se juntaram a este grupo com mais de 

60% de similaridade (Figura 17). 

Em relação à lagoa de Itaipu, houve a separação interna de dois grupos, um 

formado pelos pontos I3, I2 e I6, e outro formado pelos pontos I5, I4 e I1. No primeiro 

grupo, as comunidades de I3 e I2 apresentaram mais de 80% de semelhança, seguidas 

pelo I6 com menos de 60% de similaridade. Já no segundo grupo, a similaridade 

observada foi mais baixa, cerca de 50% entre I5 e I4, seguidos pelo I1 com cerca de 

40% (Figura 17). 

A análise de Cluster indica que a semelhança interna entre os ambientes de cada 

lagoa é maior do que a semelhança regional entre as duas lagoas no que diz respeito à 

estrutura da comunidade bentônica.  

 
Figura 17 - Análise de agrupamento tipo Cluster feita através da matriz de similaridade de 
Bray Curtis da abundância da comunidade bentônica do sistema perilagunar das lagoas de 
Piratininga (Pira) e Itaipu (Ita), Niterói, RJ. Dados referentes à segunda (2ª) campanha de 

caracterização realizada no mês de novembro de 2018. 
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6.2. Correlação dos dados 

A análise de correspondência canônica (CCA), realizada a partir das matrizes de 

abundância das espécies e de qualidade de água, resultou em um modelo multivariado 

explicativo, plotado em duas dimensões na figura abaixo, realizado com 11 variáveis 

ambientais após a exclusão daquelas que apresentaram colinearidade entre si auferida 

através da análise “variance inflation fator”. O eixo CCA1 apresentou 38% da variação 

dos dados, e o eixo CCA2 25% (Figura 18). As variáveis ambientais aferidas 

representaram boa parte da variação da estrutura das comunidades. 

 
Figura 18. Representação gráfica da Análise de Correspondência Canônica (CCA) feita com os 
dados das lagoas de Piratininga e Itaipu, utilizando-se a matriz completa de abundância em 

função da matriz de qualidade de água em log(|x|+1). Dados referentes à segunda 
campanha de caracterização realizada no mês de novembro de 2018. 

O modelo desenvolvido permite extrair algumas informações a respeito das 

principais variáveis que influenciaram a distribuição das espécies. Os dois principais 

táxons do estudo, H. australis e Streblospio sp., não apresentaram forte correlação 

com nenhuma variável específica. Os três táxons de Nereididae encontrados estiveram 

positivamente correlacionados com profundidade. Capitella, Nematoda e Callinectes 

danae, além de Anachis e Mediomastus, estiveram positivamente relacionados à 

temperatura, nitrito, nitrato, e oxigênio dissolvido. Cirripedia demonstrou uma 
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correlação positiva com a DBO, e Anomalocardia brasiliensis com transparência da 

água e pH. 

Observando-se os dados de granulometria (Quadro 4), algumas informações 

relevantes a respeito da comunidade de macroinvertebrados das lagoas vêm à tona. 

Na separação dos tamanhos de grãos entre as lagoas, percebe-se que Piratininga 

apresenta maior quantidade média de sedimentos grossos, principalmente nas frações 

de Areia Muito Grossa e Areia Grossa, quando comparada à lagoa de Itaipu. Esse fato 

pode ter favorecido o gastrópode Heleobia australis e o poliqueta Sigambra sp.. 

Quadro 4 - Granulometria média encontrada no sedimento das lagos de Piratininga e Itaipu. 
Dados referentes à primeira campanha de caracterização realizada nos meses de agosto e 

setembro de 2018. 

 MÉDIA Piratininga MÉDIA Itaipu 

Areia muito grossa  78,88 23,44 

Areia grossa 144,13 59,225 

Areia média 128,59 128,29 

Areia fina 56,70 63,205 

Areia muito fina 27,02 42,065 

Silte 291,22 426,895 

Argila 273,42 256,905 

 

A lagoa de Itaipu, por sua vez, apresentou maior quantidade média de Areia Muito 

Fina e Silte, quase o dobro dos valores encontrados na lagoa de Piratininga. Esse fato 

pode ter favorecido o desenvolvimento da grande abundância do poliqueta Streblospio 

sp. encontrado na referida lagoa. 

 

7. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

De um modo geral, todos os pontos amostrados no estudo apresentaram uma 

situação de baixa qualidade ambiental, tanto pela baixa riqueza e diversidade da 

comunidade bentônica, como pela alta dominância de poucos táxons em termos de 

abundância e suas características ecológicas. Descritores como riqueza, diversidade e 

equitabilidade indicaram melhor condição ambiental da lagoa de Itaipu quando 

comparada à lagoa de Piratininga no que diz respeito à comunidade bentônica. 

O organismo dominante neste estudo, principalmente com densas populações 

encontradas na lagoa de Piratininga, Heleobia australis, é conhecido por habitar 
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ambientes de pouco ou nenhum oxigênio em regiões mixohalinas, apresentando 

aumento populacional na presença de cargas de matéria orgânica. Assim, é tido como 

uma espécie oportunista, com alta tolerância a impactos antrópicos e grande 

resiliência em ecossistemas impactados (Bemvenuti et al., 2003; 2005).  

Outro organismo dominante no estudo, particularmente na lagoa de Itaipu, 

Streblospio sp., também é indicativo de poluição ou de ambientes enriquecidos 

organicamente (Santi, 2008). Esse também é o caso de Capitella sp e outros poliquetas 

encontrados. 

Comparando-se as duas campanhas até aqui realizadas, observa-se que os 

organismos dominantes de cada lagoa foram os mesmos. Em relação à lagoa de 

Piratininga, a principal diferença se deu na quantidade de indivíduos encontrados na 

2ª campanha, cerca de 20 mil, mais que o dobro do número de indivíduos encontrados 

na 1ª campanha. Essa diferença se deu basicamente em função das maiores 

abundâncias de H. australis encontradas na 2ª campanha. Já em relação à lagoa de 

Itaipu, a 1ª campanha computou um maior número de indivíduos, principalmente 

devido às maiores abundâncias do poliqueta Streblospio sp.. 

As condições ambientais representativas de cada lagoa foram bastante similares 

entre a 1ª e a 2ª campanha, com os descritores das comunidades em ambos os casos 

indicando ambientes de biodiversidade relativamente baixa. 

 

8. EQUIPE TÉCNICA 

No Quadro 5 está relacionada a equipe técnica da empresa consultora responsável 

pela execução dos estudos referentes ao contrato SEXEC n° 07/2018. 

Quadro 5 – Equipe responsável pela elaboração do Relatório Técnico. 

PROFISSIONAIS 
FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 
EXPERIÊNCIA ATIVIDADE NO PROJETO 

Tiago Finkler Ferreira 

Biólogo MsC.. em 
Ecologia, PhD em 
Recursos Hídricos e 
Saneamento 
Ambiental 

Experiência 
comprovada em 

Projetos de 
Recuperação e Gestão 

de Ambientes 
Aquáticos, 

Monitoramento e 
Modelagem 

Coordenação Geral, 
Modelagem de Qualidade 

da Água, Análise de 
Cenários, de Recuperação 

Ambiental e Análise de 
Macrófitas Aquáticas 
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PROFISSIONAIS 
FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 
EXPERIÊNCIA ATIVIDADE NO PROJETO 

Julia Costa  

Engenheira Sanitária 
e Ambiental e MsC 
em Engenharia 
Sanitária e 
Ambiental 

Experiência em estudos 
Saneamento Ambiental, 
Hidrologia, Modelagem 

Qualidade da Água 

Coordenação Técnica, 
Hidrologia, análise de 
cargas e Modelagem 
Qualidade da Água 

Rafael Bonanata 
Oceanógrafo, MsC. 
em Oceanografia 

Experiência em 
morfodinâmica costeira, 
modelagem oceânica e 

Hidrodinâmica 

Coordenação Técnica, 
Análise morfodinâmica, 
Modelagem Oceânica e 

análise de estruturas 
hidráulicas 

Rafael Schmitt Biólogo, Limnólogo 
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